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نقل أية مادة من املواد املنشورة يف نارشي دون إذن كتابي ا يمنع منعا بات  

كتابنناا املنشننورة يف موقننع دار نننارشي للنرشنن جميننع ال مننن املوقننع.

اإللكرتوني تمثنل رأي كاتيياناو وت تتحمنل دار ننارشي أينة مةن ولية 

 قانونية أو أدبية عن محتواها. 

 

 

 محمد بشار الرفاعي اإلخراج الفني:

 جميلة حةنتصميم الغالف: 

 هية العربي التدقيق اللغوي:

 

 

 



                                                محمد بشار الرفاعي     الجزيرة العثمانية القابعة يف أعماق الدانوب -(Ada Kalehدا قلعة )أ

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 2

 نبذة عن الكتاب
 

 

كانت فقرة هذا الكتاب ضمن املوسوعة اليلقانية التي أعمل علياا بالجزء الخاص بدولة 

تلك املوسوعة عىل كتب ودراساا متفرقة ونرشها  ةئفخطرا يل فكرة أن أقوم بتجز  ورومانيا

ا لضخامتاا وصعوبة نرشها ورقي ا وإلكرتوني ا ا. ونظر  ا أيض   باإلضافة للتكلفة العالية جد 

القابعة الصغرية تلك الجزيرة  وأو جزيرة القلعة( Ada Kale أدا قلعة باذا امللف وهو ) فيدأا

يتحكم بالحركة هام ( التي كانت ذاا موقع إسرتاتيجي )الطونةيف أعماق نار الدانوب 

أعماق  يفقابعة واملوجودة عىل الحدود الرومانية الرصبية املشرتكة  والتجارية عىل هذا النار

 م.1971ومنذ العام املُنفذ بيناما  بحرية الةد

 

ا بالصور وتلك الجزيرة العثمانيةتاريخ عىل ومن خالل العرض سنتعرف   .والخرائط موثق 

 

 .هذا وبالله التوفيق

 

 محمد بشار الرفاعي.
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 القلعة جزيرة   أو  KALEH  ADA قلعة  أدا

 

 

 تمهيد

 
تتداول األساطري قصة القارة املفقودة أو القارة الغائصة تحت مياه املحيط األطليس 

 ي املحيط عىل اسماا. م  التي ُس  )قارة أطالنتيس(ة املةماو 

ا تحت مياه نار الدانوب من سنة  لكن هذا املوقع املوثق تاريخي ا والذي صار قابع 

ا عىل حضاراا مرا عليه وأحداث جرا عىل أرضه  وديةميال 1971 كان يف يوم من األيام شاهد 

ا دموي ا بني أكرب ووأُناٍس عاشوا عىل ترابه قوتني كانتا يف ذلك العرص إحداهما  وشاد رصاع 

 . رصانيةتمثل اإلسالم واألخرى تُمثل الن

 . املزعومة لخيال كالقارة املفقودةارضوب من  ب افاو واقع ملموس وليس رض

 

 :تحت مياه الدانوب القابعةوالدراسة التالية ستتناول تاريخ هذه الجزيرة الاامة 

 

 تاريخ اإلسالم والمسلمني يف رومانيا 

 
ستيطان للمةلمني بمنطقة دوبرجيه قد أرخه الرحالة العربي ابن بطوطة سنة اأول  إن

ل بقيادة ساري سالتيك سنة مةلم من تركمان األناضو 12.000-10ستيطان ا... : " م.1334

القييلة  يل تتارستيطان تم من ق  دلت التنقيياا األثرية عىل أن ات . وقد ... " م.64 -1263

 الذي حكم شمايل اليلقان حتى دوبرجيه. (نوگاي)الذهيية بقيادة 

 تم فتحاا عىل عدة مراحل  والتي ول الرئييس للمةلمني الرومانتعترب منطقة دوبرجيه املعق  و 

  بعاد الةلطان بايزيد األولوىاأل ::  

وقد  .(ڤويوڤودا مريچا)ستعادها منام حاكم والشيا اثم  (Inisala + Isaccea)حني تم فتح  

 ُ   Babadağ). بابا داگ)ستيطان منطقة حرض التتار ت أ

 بعاد الةلطان محمد األولالثانية ::  
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ستيطان آسيا الصغرى ت  تتار والرتكمان منوالذي أحرض ال ومعظم دوبرجيه حني تم فتح

 املنطقة.

 بعاد الةلطان بايزيد الثانيالثالثة ::  

ةاربيا بستيطان جنوب الڤولگا ت  أحرض تتار والذي و(Chilia + Cetatea Alba)حني تم فتح 

 وكذلك أتراك األناضول. و( وشمال دوبرجيهBUDJAK)بودياك

الةيطرة العثمانية حتى  . وبقيت تحتيالة الروميلإصارا منطقة دوبرجيه ضمن  لكوبذ

بموجب معاهدة برلني سنة  استقالل رومانيا ثم فقدتاا ناائي  احني بدأ م. 1877العام

 .م1878

 ستوطن باا تتار القرم.االةابع عرش والثامن عرش امليالدييني وبالقرنيني 

ملجيدية ا ومنگاليا ومامايا وكونةتانزا :اطق التاليةاملنتتمركز معظم الجالية اإلسالمية يف و 

 .واملحمودية

مناا لنااية الحرب العاملية الثانية  لم يتيَق  جامع. 260 كان يف دوبرجيه م.1900سنة 

 فقط. 108 ىإ 300 كما تناقص عدد املقابر اإلسالمية من واجامع  151سوى

 بدأ توافد العرب املةلمني عىل رومانيا. م.1989 ومنذ العام
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1 ikipedia.org/wiki/Islam_in_Romaniahttp://en.w 

http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Romania
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 كاليه أدا   أو  جزيرة القلعة 
 

 و2

 

                                                 
 2 http://alexisphoenix.org/imagesromania5/adakalehwikipediacommons.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania5/adakalehwikipediacommons.jpg
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 .م1909صورة سنة و 

 

3 . 

 

 (Adacale ,Ada Kale, Ada Cale, Adakaleh, Ada Kaleh) :  تُعرف كتابي ا باألسماء التالية

م. كانت الجزيرة تُعرف باسم )أدا 1739 وقيل سنة وجزيرة القلعة: هيوالرتجمة العربية لاا 

 .Ada Kalessi)4كاتيس 

 

 و(Cyraunis ر  اليوناني هريودوتوس حني سماها )سرياونيس ورد ذكرها عىل لةان امل

ثم تعاقب علياا  و(Continusaبينما سماها اليونانيون )الالينيون( باسم )كونتينوسا  

( وقيائل )الاون  Ostrogoths)اوسرتوگوث ( وVisigothsالرومان وقيائل )الڤيةكوث 

Huns)الةالڤ  و( وأخري ا قيائلSlavs)5. 

                                                 
 3 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh1909.jpg 

 4 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 
5 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh1909.jpg
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
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 :لجزيرةعن اقديم  ((ENGRAVINGمنقوش 

 

6. 

 

                                                 
 6 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh55.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh55.jpg
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 . عىل الحدود الرومانية الرصبيةنار الدانوب  كانت جزيرة بوسط 

  

7. 

                                                 
 7 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh56.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh56.jpg
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 ومخطط للموقع

 

 8 .  

 

 

م. ضمن اليحرية 1971غمرها املاء سنة  ومرت ا 500-400وعرضاا  ومرت ا1.750وكان طولاا 

 .ه بالتعاون بني رصبيا ورومانيااؤ املُتشكلة من بناء سد )اليوابة الحديدية( الذي تم بن

 

 

 

 

 

                                                 
 8 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adahkalehpaperfig1.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adahkalehpaperfig1.jpg
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 .9صورة الةد بني الدولتني

 

 

                                                 
 9 ons/3/36/RO_MH_Orsova_4.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/RO_MH_Orsova_4.jpg
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صورة  – 10(ORŠOVA )أورشوڤا مدينةكيلومرتاا جنوب رشق  4كانت تيعد مةافة  

 :الدانوب للجزيرة من املدينة عرب

 و11

 .12(TURNU SEVRIN -DROBETA تورنو سيڤرين -دروبيتا كم عن ) 18و 

 

13. 

                                                 
10 ovaşhttp://en.wikipedia.org/wiki/Or :  

 .BANATهي أحد اربع مواقع متقدمة من منطقة الياناا

 11 ix.org/imagesromania/adakaleh67.jpghttp://alexisphoen 

 12 ADA%20_KALEH%20@%20%20DANUBE%20RIVER/Ada%20Kaleh.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orşova
http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh67.jpg
mailto:ADA%20_KALEH%20@%20%20DANUBE%20RIVER/Ada%20Kaleh.htm
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ا وكانت لاا أهميتاا ات   ولقرن الخامس عرش امليالديخضعت للعثمانيني منذ ا سرتاتيجية نظر 

لتحكماا بالطريق التجاري الناري عرب نار الدانوب )الطونة( بني مدينتي بلگراد و ڤيدين 

(VIDIN)تتوسطه حيث يضيق النار وهي و. 

 

 14. 

ني  الةادس القرنيف ورشوڤا وذلك أرتياطاا بجرس مع مدينة ارسم يوضح أهمية الجزيرة و 

 .عرش والةابع عرش امليالديني

                                                                                                                                                                
 13 Microsoft Encarta 2006 

 14 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh1big.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh1big.jpg
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15. 

 

 .وصورة بالعرص الحديث تيني أهمية الجزيرة عىل النار

                                                 
 15 orsovagravura_resize.jpg-si-kale-ada-https://posturi.files.wordpress.com/2012/09/03 

https://posturi.files.wordpress.com/2012/09/03-ada-kale-si-orsovagravura_resize.jpg
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16. 

 

: حىص ورمال ي قد تشك لت من ترسياا ممزوجة منوعن الطييعة التكوينية للجزيرة فا

 .17التي شكلت قاعدتاا وطمي نار الدانوب فوق صخور مجرى النار

 

                                                 
 16 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakalehcommunistera.jpg 

 17 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakalehcommunistera.jpg
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
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وقع القلعة وأبرز العنارصاإلنشائية يف الجزيرة مع بيان عاد مخطط للجزيرة يظار فيه م

 كل مناا:

 

18. 

 

 

                                                 
 18 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adahkalehpaperfig2.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adahkalehpaperfig2.jpg


                                                محمد بشار الرفاعي     الجزيرة العثمانية القابعة يف أعماق الدانوب -(Ada Kalehدا قلعة )أ

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 17

 :عثمانية واإلمرباطورية النمةاويةالجزيرة بني الةلطنة السيادة جدول بتواريخ تحول 

 اليياناا الةنة أو املدة

 .19 كانت تحت الةيطرة النمةاوية م.1669

 .20 العثمانية كانت تحت الةيطرة م.1699

 م.1711/هن1130

 صارا للنمةا بموجب )معاهدة پيةاروڤيچ 

Treaty of Passarowitz)  م. فينت فياا 1711/هن1130سنة

ا  .حصن ا منيع 

 م.1716

َب العثمانيون يف  لَ عامل روماني من سكان  4.000تلك الةنة َج

ألن  وبيد أن هذا العمل لم يتم واملنطقة ليناء القلعة عىل الجزيرة

(  Eugene of Savoyةاوي األمري)يوجني ساڤوي ويل العاد النم

وسماها  باسم )كارولينا  وحتل الجزيرةاقد هاجم املوقع و 

Carolina)رر بناء حصن منيع من النمط  )ڤوبان  و ثم ق 

Vauban)21 - رسم تفصييل للحصن: 

22  

                                                 
 19 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 20 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Fortifications_of_Vauban :  

م.(. وهي أصال  منترشة يف 1707-1633ضلع و والتةمية نةية مليتكرها الفرنيس ) 12القالع من النمط ڤوبان: هي ذاا  -

 فرانةا.

 22 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Fortifications_of_Vauban
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
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وتم ربط الحصن بأبراج موزعة  وللوقوف بوجه الزحف العثماني

 .23يس ودهاليز)ممراا( تحت األرضمتصلة بمتار و عىل زواياه 

 .24 كانت تحت الةيطرة النمةاوية م.1716-18

 م.1737
ا كافية للصمود بوجه  25لغة كانت سماكة الجدران اليا مرت 

ا 69الحصار العثماني ملدة   .25يوم 

 .26 ا الجزيرة تحت الةيطرة العثمانيةسقطت القلعة وصار  م.1738

 م.1739هن/1152

سنة ( Treaty of Belgradeراد بموجب )معاهدة بلگ

أولتينيا )م. تم إعادة رصبيا ومقاطعة 1739هن/1152

(OLTENIA  الرومانية للةلطنة العثمانية فتمت تةمية

 قلعة(. -الجزيرة )أدا 

 م.1744
يل )آڤون ڤون بيالڤيچ     رسم للقلعة من ق 

Avon von Bellavich) 

                                                 
 23 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 24 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 25 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 26 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php


                                                محمد بشار الرفاعي     الجزيرة العثمانية القابعة يف أعماق الدانوب -(Ada Kalehدا قلعة )أ

 

 

 دار نارشي للنرش اإللكرتوني 19

 27. 

 سرتجاعاا بالفشل.وتا النمةا ت باءا محا م.1789-1790

 م.1829سنة ( Treaty of Adrianopolدرنه أبموجب )معاهدة  م.1829

ا ذاتي ا ف ضمحلت أهمية الجزيرة اتم منح رومانيا حكم 

 اإلسرتاتيجية.

( سنة Peace Congress in Berlinبن )م تمر برلني للةالم  م.1878

تحت الةيطرة  م. لم يتم التطرق لوضع الجزيرة فيقيت1878

 العثمانية.

ٌنايت الوظيفة العةكرية  م.1885 تم إعالن الجزيرة منطقة مفتوحة وأ

 لاا.

 :خارطة للمنطقة م.1918

                                                 
 27 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adahkalehpaperfig4.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adahkalehpaperfig4.jpg
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 28. 

 م.1919

أعيدا لرومانيا وتم تثييت ذلك بموجب )معاهدة تريانون 

Treaty of Trianon دق علياا تركيا اي لم تصالتم. و 1920(سنة

 اهدة لوزانعم. وذلك بموجب )م1923عام حتى 

Treaty of Lausanne)29. 

 م.1923

ا بعد زيارة  ا لم تشاده من قيل وخصوص  شادا الجزيرة إزدهار 

م. وقد تم منح 1931ملك رومانيا )كارول الثاني( للجزيرة سنة

 .30 سكاناا إمتيازاا عديدة

                                                 
 28 wikipedia/commons/d/d6/Ada_Kaleh_szigete_1918_körül.JPGhttp://upload.wikimedia.org/ 

 29 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ada_Kaleh_szigete_1918_k?rül.JPG
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 م.1936

 31. 

 

قد
َ

 م.1970 -1960  ع

 
را دولتي رومانيا ويوگوسالڤيا )الةابقة( الي دء بيناء مرشوع سد خ الل هذا الَعقد قر 

 ( لتوليد الطاقة الكاربائية. Iron Gates)اليواباا الحديدية 

 

 . وتغطية الجزيرة باترتفاعليحرية م. بدأا مياه الدانوب يف ا1971يف سنة و 

                                                                                                                                                                
 30 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 31 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh54.jpg 
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32. 

 

وسرتوڤول سيميان أالعثمانية( إى جزيرة )اآلثار نَقل قةم من اآلثار )النمةاوية و تم و 

Ostrovul Simianأو شيميان )  )imianŞ)33. 

 

 34 . 

 

                                                 
 32 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 33 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 34 Microsoft Encarta 2006 

http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
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. وتم ترحيل الةكان ألماكن وبوابتني وبعض اآلثار العثمانية القلعة ومناا: أجزاء من سور 

 .35 أخرى

 .صورة لجزيرة شيميان ييدو فياا أجزاء منقولة من جزيرة )أدا قلعة( الغارقة

 

36. 

 

 .CEMA(37كيما )و (BAHNAباهنا )بالقرب من الجزيرة القديمة كان يقع مصي ي ناري: و 

 

 مقارنة للمنشآت  التي عىل الجزيرتني 

 
 بناؤهاجدول مقارنة بني الينية اإلنشائية للقلعة عىل الجزيرة األصلية الغارقة وبني املُعاد 

 :عىل جزيرة شيميان

 Şimian شيميانجزيرة  Ada Klehجزيرة أدا قلعة 

 القلعة من ثالثة مةتوياا: 

 .طابق تحت األرض -1

 .طابق عىل سطح األرض -2

 .طابق أول فوقع -3
38. 

 القلعة من مةتويني: 

 .طابق جزئي ا غائر باألرض -1

 .طابق أول فوقه -2
39. 

 

                                                 
 35 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 36 imagesromania/adakaleh68.jpghttp://alexisphoenix.org/ 

 37 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 38 http://alexisphoenix.org/adakalehnew.php 

 39 http://alexisphoenix.org/adakalehnew.php 

http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh68.jpg
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/adakalehnew.php
http://alexisphoenix.org/adakalehnew.php
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 صورة لربج من داخل القلعة: 

 40. 

 صورة لربج ُمعاد بنائه: 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : النافذة 

تمتد من الجدار الخارجي نحو 

 .الجدار الداخيل

42. 

                                                 
 40 http://alexisphoenix.org/imagesromania2/adahkalehforttower.jpg 

 41 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6307.jpg 

 42 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6308.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania2/adahkalehforttower.jpg
http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6307.jpg
http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6308.jpg
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  صورة ملمراا تحت األرض أو

  :مةتودعاا

 43. 

 

 

 :الرواق 

 

44. 

 املدخل الحجري: 

 .م1912 صورة سنة

45. 

 :املدخل الحجري 

 46. 

                                                 
 43 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh15.jpg 

 44 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6309.jpg 

 45 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakalehmosquemoat.jpg 

 46 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6330.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh15.jpg
http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6309.jpg
http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakalehmosquemoat.jpg
http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6330.jpg
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 اللوحة الحجرية التذكارية  

)Plaque ) وهي مكتوبة للجامع :

ة سنة خباللغة العربية وم ر 

 م. 1745هن/ 1158

 
47. 

  املدخل القديم له قنطرة حجرية

 خلفية 

 .مفقودة باليناء  يف املوقع الجديد

48. 

  املدخل الخلفي ألحد األبنية 

ة املنفردة ُحفظ عليه اللوحة الحجري

ا.  التذكارية املذكورة آنف 

49

.  

                                                 
 47 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6324.jpg 

 48 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh17.jpg 

 49 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6323.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6324.jpg
http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh17.jpg
http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6323.jpg
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 املدخل الرئييس للقلعة: 

50. 
 

 املدخل الرئييس للقلعة: 

51. 

   فتحاا سقفية فوق كل نافذة 

 .تصل بني كل طابق والذي فوقه

52. 

                                                 
 50 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh48.jpg 

 51 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6335.jpg 

 52 eh6369.jpghttp://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakal 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakaleh48.jpg
http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6335.jpg
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   فتحاا التاوية للطابق تحت 

 :األريض

 53. 

                                                 
 53 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6374.jpg 
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  ثانية بوابة حجرية: 

54. 

   مدخنة املدفأة(Chimney): 

                                                 
 54 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6423.jpg 

http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6423.jpg
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 55. 

 

 

 آبار الطابق الثاني: 

 و56

57. 

 لقطاا من الطابق األول:-

                                                 
 55 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6427.jpg 

 56 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6429.jpg 

 57 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6461.jpg 
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 و58 

 و59

                                                 
 58 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6432.jpg 

 59 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6434.jpg 
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 60. 

 ن الطابق الثاني:لقطاا م -

61. 

رسم يوضح آلية سحب املاء من اليرئ 

 للطوابق العليا:

                                                 
 60 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6435.jpg 

 61 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6451.jpg 
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62. 

  :زوايا القلعة 

زوايا القلعة بأحجار  جميعتم تقوية 

ةتخدم يف لتدعيم القرميد املُ ضخمة 

 .اليناء ولكافة الطوابق

63. 

                                                 
 62 http://alexisphoenix.org/adakalehnew.php 
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  :أروقة الجدران 

 .65و64

                                                                                                                                                                
 63 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6440.jpg 

 64 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6444.jpg 
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  جدران املةتوى الثاني: 

66. 

  محارس الزوايا بالقلعة: 

 67. 

 وقد تم فرشه بالحىص لحمايته وللعزل. :سقف املةتوى الثاني 

                                                                                                                                                                
 65 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6445.jpg 

 66 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6446.jpg 

 67 http://alexisphoenix.org/imagesromania/newadakaleh6452.jpg 
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 68. 

 

 

مر
َ

 اآلثار التي كانت  عىل الجزيرة قبل الغ

 

 ةجد امل 

 
 .69 م. عىل موقع ديرالفرنةيةكان القديم1903ةجد سنة ملاني ب  

 

                                                 
ييل من نفس املصدر 68   :تجميعية من ق 

ehnew.phphttp://alexisphoenix.org/adakal 

 69 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

http://alexisphoenix.org/adakalehnew.php
http://alexisphoenix.org/adakalehnew.php
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 و70

 

71. 

 

 من ساحة القلعةله وصورة 

                                                 
 70 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 71 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakalehmosquepostcard.jpg 
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72. 

  

 .تحظ املئذنة الخشيية من ضمن قاعة الصالة بدت  من أن تكون خارج قاعة الصالة

                                                 
 72 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 
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73 

 

 .74 ةالرومانية  ويعيشون عىل الجزير  مةلم يتكلمون اللغة 1000كان ذاك املةجد يخدم 

 

 : ذنةئامل -

 .75 يت فتااوا يف أعماق مياه اليحريةم. تم تفجريها بالدينام1971سنة يف 

                                                 
 73 p://alexisphoenix.org/imagesromania/adahkaleh6.jpghtt 

 74 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 75 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 
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76. 

 

 : حرم الجامع -

ورشوڤا وغريها من سكان أسكان بلدة و  واملصلونكان فيه شادروان للوضوء يتوضأ منه 

 ى تركيا.إاملواقع القريية وهم بطريقام 

                                                 
 76 http://alexisphoenix.org/imagesromania/mosque57756.jpg 
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77 78. 

 

                                                 
  YouTube من رشيط 77  

 78 foto.html-http://insulaadakaleh.blogspot.ro/p/galerie 

http://insulaadakaleh.blogspot.ro/p/galerie-foto.html
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 :  قاعة الصالة -

 كيلو 480وتزن  و(مرت 15x9 )شة بةجادة فخمة ذاا نقوش رشقية أبعادهاكانت مفرو 

اج  .(م1909-1876عيد الحميد الثاني ) كانت هدية من الةلطانو  ورام 

 

79 . 

 

 اليحر عىل ( الواقعةConstanțaم. ملُتحف مدينة )كوستاتزا 1965والتي تم نقلاا منذ العام 

 .80األسود

 

81 

                                                 
 79 http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakalehmosqueinside2.jpg 

 80 http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 81 rta 2006Microsoft Enca  

http://alexisphoenix.org/imagesromania/adakalehmosqueinside2.jpg
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 املنرب واملحراب: -

 

82. 

 
   اليازار 

 

 :مجموعة صور مختلفة
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83, 
 

 84, 
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85, 

86, 
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87. 

 
  منزل محمود باشا 

 
  املقربة 

 

ا من القيور تم نقلاا  و وقد 88 القديمة ضمت عدد 

 للموقع الجديد .

                                                 
 87 Kaleh.jpg-http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Kaleh#/media/File:Ada 

 88 14647-simian-insula-pe-actualitati.ro/curatenie-http://www.romania 
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89,

90,
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91, 

92, 
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93. 

 
   القلعة 

 
 .عثمانية اليناء  -نمةاوية وهي 
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و94

95. 

 

 .القلعة الحجريةصورة من الحرب العاملية األوى  من بوابة مدخل 
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  صورة للمدخل الرئييس مع جزء من الةور الخارجي

 

97. 

 

 الجزيرة   عن أخرى   بيانات 

 

 و98 .م1900-1895حاكم الجزيرة )مصطفى بيگو(  -
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 )بيگوم مصطفى( هوصورة لزوجت
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 يف املقاى: -

 

 100. 

 

 :من سكان الجزيرة ترتيمةلم  -

 

101. 

                                                 
  YouTubeمن رشيط  100 

 101 foto.html-http://insulaadakaleh.blogspot.ro/p/galerie 

http://insulaadakaleh.blogspot.ro/p/galerie-foto.html
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 :اللياس للرجال -

 

102. 

 :الجزيرة مينى حكومي عىل -
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103. 

 

 رسومات هندسية للقلعةو مساقط 
 

هذه مجموعة مةاقط ورسوماا هندسية من أقةام القلعة تمت من أجل نقلاا ملوقعاا و 

 الجديد:

ا ىالينية اإلنشائية لزاوية من زوايا القلعة ذاا اإلثن -  .عرش ضلع 

 و104
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105, 
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107, 

108. 
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   Referencesسزتادة لال مراجع 

 
ا:  املصدرين التاليني متكاملني وشاملني ومامني جد 

1- http://alexisphoenix.org/adakaleh.php 

 بالنةية للجزيرة القديمة املغمورة.

2- g/adakalehnew.phphttp://alexisphoenix.or 

 ياا.علبالنةية للجزيرة الجديدة وإعادة بناء القلعة 

 

 
 م.ب.ر.

 
 

http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/adakaleh.php
http://alexisphoenix.org/adakalehnew.php
http://alexisphoenix.org/adakalehnew.php
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 محمد بشارالرفايع

 

 اليياناا الشخصية: 

 

 .: محمد بشار الرفاعياتسم والكنية -

   . 1958 - 06 -16حلب  –: سوريا مكان وتاريخ الوتدة -

 .الجنةية: سوري -

  .لد واحدو  –: متزوج جتماعيةالحالة ات  -

 

 امل هالا: 

  

 .1978ثانوي علمي  -

 –ملعاد املتوسط الطيي ا) Medical Lab Technician دبلوم فني تحليل مخربي طيي  -

 .1980 (جامعة حلب

 و(: )قراءة ومحادثة وكتابة بطالقةاليوسنيةو  ليزية جاإلن واللغة األم -: العربية اللغاا -

  .(سط: )قراءة ومحادثة وكتابة متو ةالفرنةي

     م.1985 ا من العامبدء  و Front Page)  (Web designيوتر متنوعة +يدوراا كم -

 

 مواضيع منشورة  : 

 

 ا(." الصادرة عن وزارة العدل واألوقاف بأبوظيي )سابق  * مجلة "منار اإلسالم
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 .نياد" اإلماراتيوجريدة "اإلتحو "* جريدة "الخليج

 .يل الكويتيالصادرة عن بيت التمو  * مجلة "النور"

 

 :* دار نارشي للنرش اإللكرتوني

 

 .2013سنة  و" للشاعرة الراحلة ملياء عمر بةيم الرفاعيقراءة يف ديوان "قالت املرآة -1

 الخرسوفية ( و سورية –حلب سة مقارنة بني جامعي الخرسوفية )دراكتاب " -2

 .2013سنة  و(اليوسنة والارسك –رساييڤو )

 .2014سنة  و"وقاز الدليل التاريخي املصورالق القفقاس أوكتاب " -3

سنة  و"؟هل وصل العرب املةلمون لليوسنة والارسك قيل األتراك العثمانينيكتاب " -4

2015. 

 

 : اإلتصال 

  ottomani.balkani@gmail.com بريد الكرتوني : -

 

 
 


